Water Treatment Systems
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ODZELAZIACZE JEDNOKOLUMNOWE
seria IR-130 -: IR-1000
3
o wydajnoœci do 2,0 :- 20,0 m /h
Wody podziemne mog¹ charakteryzowaæ siê podwy¿szon¹ zawartoœci¹
manganu i ¿elaza. Wysokie stê¿enie ¿elaza i manganu w wodzie powoduj¹ wzrost jej barwy i
mêtnoœci, a na urz¹dzeniach sanitarnych pojawiaj¹ siê rdzawe osady. Usuwanie tych
zanieczyszczeñ sprowadza siê do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych zwi¹zków w formy
³atwo rozpuszczalne, które nastêpnie s¹ zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednio
dobranym z³o¿u, w filtrze pospiesznym. Aby w³aœciwie dobraæ nale¿y przeprowadziæ analizê
laboratoryjn¹ wody celem poznania sk³adu fizykochemicznego wody, postaci w jakiej
wystêpuje ¿elazo i mangan, zawartoœæ tlenu rozpuszczanego oraz dwutlenku wêgla i
zwi¹zków organicznych.
Z³o¿a, które mo¿emy zaproponowaæ w procesie od¿elaziania i odmanganiania:
·
BIRM z³o¿e w postaci granulatu o w³aœciwoœciach katalitycznych do usuwania ¿elaza
i manganu z wody. W trakcie p³ukania wstêpnego zostaj¹ usuniête nagromadzone
zanieczyszczenia. W procesie uzdatniania wody nie zu¿ywa siê.
· GREENSAND z³o¿e utleniaj¹ce i filtruj¹ce, otrzymywane z naturalnego produktu
glaukonitu. Z³o¿e to stosuje siê do usuwania z wody ¿elaza, manganu, siarkowodoru.
Jest wymagana regeneracja za pomoc¹ nadmanganianu potasu KMnO4. W zale¿noœci
od zawartoœci manganu i ¿elaza mo¿e byæ przeprowadzona okresowo lub w sposób
ci¹g³y. OpóŸnienie lub brak regeneracji mo¿e spowodowaæ trwa³e uszkodzenie z³o¿a.
· MTM z³o¿e stosowane do usuwania z wody ¿elaza, manganu, siarkowodoru. Jest
wymagana regeneracja za pomoc¹ nadmanganianu potasu KMnO4. W zale¿noœci od
zawartoœci manganu i ¿elaza mo¿e byæ przeprowadzona okresowo lub w sposób
ci¹g³y. OpóŸnienie lub brak regeneracji mo¿e spowodowaæ trwa³e uszkodzenie z³o¿a.
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Dzia³aj¹ bezobs³ugowo s¹ sterowane automatycznie
Charakteryzuj¹ siê wysokowydajnymi z³o¿ami o w³aœciwoœciach katalitycznego
utleniania zwi¹zków ¿elaza i manganu
Mo¿liwoœci¹ eksploatacji z³o¿a przez wiele lat
Napowietrzaniem in¿ektorowym lub kompresorowym
Wysok¹ niezawodnoœci¹ i skutecznoœci¹ gwarancja do 3 lat
Niskimi kosztami eksploatacji
Zbiornikiem o zwiêkszonej wytrzyma³oœci
Najwy¿sz¹ jakoœci¹ za najni¿sz¹ cenê
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GWARANCJA JAKOŒCI WODY

Komponenty posiadaja certyfikat TUV,
deklaracje zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej EN,
filtry atesty PZH
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Oferujemy rowniez urz¹dzenia:
Ø Zmiêkczacze i Odzelaziacze
Ø Filtry specjalistyczne
Ø Lampy UV
Ø Odwrócon¹ osmozê
Ø Uk³ady dozowania chemikalii
Ø Demineralizatory
Ø Oczyszczanie wod galwanicznych

NSF

TESTED AND CERTIFIED

*Uwaga: w zwiazku z rozwojem technologii firma zastrzega sobie prawo do zmiany
danych technicznych bez powiadamiania

NSF INTERNATIONAL

ANSI/NSF STANDARD 61 Drinking Water System Components
- Health Effects

Water Treatment Systems

Legenda do tabeli:
1
dla celow kotlowych zaleca sie przeplyw minimalny
2
dla wody o zawartosci zelaza 1,0 mg/dm3
3
w zeleznosci od jakosci wody i przeplywu

Przeliczniki jednostek:
3,8 dm3/min = 1 GPM
1 cal = 2,54 cm
1 bar = 1 atm = 15 PSI
1 mval/dm3 = 5 °F = 2,8 °N = 50 mg CaCO3/dm3

